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Comunicado de Imprensa 
 

Baguim do Monte, 28 de maio de 2018 
 

 
 
 

Lipor vence concurso de Design em Paris com ecoponto BinUp 
 
 
A Zero Waste France e a Fundação FAMAE lançaram um desafio de Inovação, em 
busca de soluções práticas e eficientes para reduzir ou reciclar os resíduos gerados 
por uma família urbana. Este concurso, de 1 000 000 €, foi uma das maiores 
competições já lançadas no mundo, com 1500 projetos de 60 países, e pretende 
recriar produtos inovadores que ajudem à prática da separação de resíduos e 
compostagem em ambiente urbano. 
 
A categoria “Design Prize: take up the challenge of sorting and composting in an 
urban environment”, teve como objetivo premiar a reinvenção de 2 objetos de 
extrema importância para a reciclagem: o ecoponto doméstico e o compostor. 
 
A LIPOR, através da nossa Investigadora Nadine Sousa, em parceria com a Empresa 
Ernesto São Simão da Maia e o LNEG, apresentou o projeto BinUp: Ecoponto 
Doméstico para colocação em altura, em polipropileno reciclado, cuja conceção e 
desenvolvimento assenta em estudos de ecodesign e análise de ciclo de vida do 
Produto. 
 
BinUp foi um dos 2 vencedores na categoria “Design Prize”, tendo recebido o prémio 
no evento VivaTechnology, em Paris, no dia 26 de maio. 
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Sobre a LIPOR 

 

 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 

produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 

de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 

1 milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados 

e de resíduos previamente preparados.  

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos 

das práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, 

através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 

 

 

 


